
O čemu je ovdje riječ? 
  

Svake godine u svijetu pogine 1,35 

milijuna ljudi u prometnim nesrećama.   

Svaki dan na europskim cestama 

pogine 70 osoba. 

Cilj ROADPOL Dana sigurnosti u prometu je 

smanjiti broj poginulih u prometu na nulu, 

barem na jedan dan. 
 

 

 

 

 

Kako ćemo to postići?  

Uz vašu pomoć! 
Pozivamo sve sudionike u prometu da 

promisle o svom ponašanju. Želimo vam 

pokazati kako možete smanjiti opasnost i  

povećati vašu sigurnost, bez obzira na to 

vozite li auto, motocikl, bicikl, e-scooter ili ste 

putnik odnosno pješak. 

Ako svatko napravi samo malu promjenu u 

svom ponašanju kako bi smanjio rizik za sebe 

i ostale sudionike u prometu, zajedno 

možemo postići puno. 

Tko može sudjelovati?   

Svi! 

 
Svake godine, prometna policija država članica 

ROADPOL-a provodi različite aktivnosti vezane za 

Dane sigurnosti u prometu.  

Škole, organizacije koje se bave sigurnošću 

prometa i mnogi drugi podržavaju naše manje i 

veće događaje. 

Bez obzira na to, svi mogu sudjelovati 

potpisivanjem naše prisege za sigurnost prometa, 

kako bi što više ljudi saznalo za ROADPOL Dane 

sigurnosti u prometu. 

 
 

 

Kada se održavaju ROADPOL  

DANI SIGURNOSTI U PROMETU? 
 

ROADPOL Dani sigurnosti u prometu odvijat će se 

uvijek paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a 

ove godine to je od: 

16. do 22.  rujna 
 

Bilo koji subjekt ili pojedinac može organizirati 

vlastiti ROADPOL Dan sigurnosti u prometu unutar 

navedenog razdoblja. 

 

Predstavljanje ROADPOL Dana sigurnosti u 

prometu održat će se u Njemačkoj, 16. rujna. S 

obzirom na situaciju zbog COVID-19, događaj će 

se odvijati u digitalnom obliku. Usprkos tome, 

policija će, širom Europe provoditi preventivno-

represivne akcije u prometu tijekom cijelog 

razdoblja, koje, između ostalog, imaju za cilj 

informiranje javnosti o održavanju ROADPOL Dana 

sigurnosti u prometu. 

 

Što smo postigli do sada? 
 

U posljednje četiri godine, najviše 52 osobe 

poginule su na našim cestama tijekom glavnog 

dana ROADPOL Dana sigurnosti u prometu. 

Pomozite nam da taj broj smanjimo - do NULE! 

Cipar, Danska, Estonija, Latvija, Malta, Litva, 

Švicarska i Švedska nisu izgubile niti jedan život  

tijekom provedbe kampanje od 2016. do 2019. 
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U sklopu našeg projekta, tijekom 2019. godine, bile 

su provedene stotine akcija. Organizirale su ih 

javne institucije, dobrotvorne organizacije, škole i 

sveučilišta. Te akcije uključivale su dijeljenje 

informacija o projektu, komunikaciju s javnošću, 

radionice, konferencije, natjecanja, a bile su 

organizirane s ciljem podizanja svijesti svih 

sudionika o rizicima u prometu. 

 

Kako mogu dobiti informacije? 
 
Naša interaktivna mapa pokazuje vam planirane 

događaje i daje prijedloge za organiziranje 

vlastitog  projekta za povećanje sigurnosti u 

prometu, koji možete registrirati na našoj web 

stranici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djeluje li? 
 
Oslanjamo se na vašu empatiju i razum. Ukoliko ste 

oprezni i poštujete prometne propise, štitite sebe i 

ostale sudionike u prometu . 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Molimo vas, podržite nas kako bi i naša zemlja 

mogla reći: 

 

„IMAMO NULU!“  
 

Uključite se. Proširite našu poruku. Ispunite 

prisegu. Budite osobito pažljivi u prometu od 16. 

do 22. rujna 2020. Razgovarajte sa svojom obitelji, 

prijateljima, susjedima i kolegama o ROADPOL 

Danima sigurnosti u prometu. 

 

Tako ćemo postići: 

„Dan u kojem nitko nije  
poginuo na europskim 

  cestama“ 
 

 

www.roadpolsafetydays.eu 
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